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Introducció 
Els Jocs Mediterranis són una competició de caràcter poliesportiu amb el 
reconeixement del Comitè Olímpic Internacional (COI). 
Tarragona va organitzar els Jocs Mediterranis del 2018, del 22 de juny al l’1 de juliol 
del 2018. 
El nostre centre va formar part del Pla Operatiu de Salut 2018 de Tarragona, impulsat 
per l’ICS i l’organització dels Jocs 
 
Objectius 
Descriure les assistències realitzades al nostre centre durant la duració dels Jocs 
Mediterranis. Metodologia 
Estudi quantitatiu descriptiu transversal retrospectiu. Revisió d’ històries clíniques del 
servei d’urgències durant entre el 21 de juny i el 1 de juliol. 
 
Resultats 
Es van atendre un total de 43 pacients relacionats amb els Jocs Mediterranis. Es van 
visitar gairebé tants homes com dones 
La edat mitjana era de 23 anys. Call destacar l’assistència d’un men de 22 mesos, fill 
d’un membre de la organització. Els països que més van consultar van ser en primer 
lloc Egipte amb un 18,6% seguit d’Espanya i Itàlia amb un 11,6%  El 83,7% de les 
assistències van ser a atletes, la disciplina que més va consultar va ser handbol 
(33,3%), la resta de consultes la van realitzar els membres de la organització (16,2%). 
L’especialitat més consultada va ser Traumatologia un 62.7% de les assistències; 
urgències generals va assistir un 25,5% del pacients. 
El temps mitjà de triatge va ser 7 min el temps mitjà d’estància a l’hospital va ser 3 h 
17 min, tots els pacients van ser donats d’alta a domicili 
 
Conclusions 
El personal d’Urgències del centre ha pogut ser partícip d’un gran esdeveniment 
esportiu i detectar àrees de millora per a futurs esdeveniments. 
Destacar el treball en equip, la coordinació entre els serveis i també el treball 
interdisciplinari dut a terme per oferir l'assistència sanitària adequada durant 
l'esdeveniment. 


